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Trots övervägande goda resultat ser vi blandade kursreaktioner på de svenska bolagens kvartalsrapporter. Detta reflekterar ett fortsatt nervöst stäm-

ningsläge på aktiemarknaden. Riksbankens beslut att lämna räntan oförändrad kritiseras hårt. Många oroar sig för kronans kraftiga och nu ihållande 

försvagning. Från Koreahalvön hörs positiva tongångar och möjligen kan ett fredsavtal snart slutas.

Högt spel av 
riksbanken
Riksbanken lämnade räntan oförändrad på minus 0,5 procent och sköt 

dessutom fram tidpunkten för en första räntehöjning till någon gång 

mot slutet av innevarande år. Trots den starka konjunkturen motiverar 

Riksbanken sitt beslut med att den underliggande inflationen, d.v.s. 

prisökningen som enbart beror på makroekonomiska faktorer, har kommit 

in lägre än väntat. Man bedömer därför att det krävs ett fortsatt stöd av 

penningpolitiken. Beslutet att lämna räntan oförändrad har väckt kritik och 

många oroar sig särskilt över kronans tämligen rejäla försvagning. Just nu 

(per den 3 maj) handlas 1 euro för hela 10,6 kronor. Den svaga kronkur-

sen kan potentiellt komma att få negativa realekonomiska konsekvenser. 

Att svenska exportföretag kortsiktigt gynnas av en svag kronkurs är för 

de flesta ett välkänt faktum. Vad som kan vara lätt att glömma bort är att 

en urholkad och stadigt fallande valuta gör Sverige till ett mindre attraktivt 

land att investera i. Dessutom äventyras förtroendet för riksbanken.

Blandade 
kursreaktioner på 
bolagsrapporterna
Rapportperioden i full gång och i skrivande stund har majoriteten av 

Stockholmsbörsens storbolag redovisat försäljningslyft och vinstökningar 

för årets första kvartal jämfört med samma period ifjol. Till de som preste-

rat bättre än väntat hör bland andra de indextunga folkaktierna Ericsson 

och Telia. Vad gäller kursreaktionerna har dessa varit mer blandade. Ban-

kerna hör till de klara förlorarna. Swedbanks och Nordeas aktier föll under 

respektive rapportdag trots att man presenterat resultat som överträffat 

förväntningarna. SEB och Handelsbanken missade förväntningarna helt 

vilket följaktligen resulterade i kurstapp. Sannolikt lider den svenska bank-

sektorn fortfarande av oron på bostadsmarknaden. Stockholmsbörsens 

generella nervositet kan ses i ljuset av en allt osäkrare världskonjunktur 

där räntor och inflation i USA fortsätter uppåt och därefter sprider sig till 

Europa och Sverige. När USA nyser drabbas omvärlden av förkylning. Ett 

kommande nedställ på den amerikanska aktiemarknaden skulle oundvikli-

gen även skaka om Stockholmsbörsen.

Vändning på 
Koreahalvön 
Historia skrevs när Kim Jong-Un, som förste Nordkoreanska ledare nå-

gonsin, satte sin fot på Sydkoreansk mark. Toppmötet mellan Sydkoreas 

president Moon Jae-In och Kim Jong-Un som ägde rum i den demilita-

riserade zonen är en del av en till synes dramatisk kursändring av Nord-

koreansk utrikespolitik. Från att för bara några månader sedan sedvanligt 

hotat USA och dess allierade med kärnvapenattacker har Kim Jong-Un 

nu lovat att avbryta alla kärnvapen- och robottester samt att stänga ner 

en anläggning för kärnvapenprov. Under toppmötet gav Moon Jae-In och 

Kim Jong-Un tillsammans det historiska beskedet att länderna redan i år 

skall skriva under ett fredsavtal och därmed formellt avsluta Koreakriget. 

Från amerikanskt håll ser man med tillförsikt på utvecklingen. President 

Trump hyllar beslutet om fredsavtal och är inte heller sen med att ta åt 

sig en del av äran. Redan i juni väntas det, om möjligt, än mer avgörande 

mötet mellan Donald Trump och Kim Jong-Un.

 

Makroekonomisk  
överblick

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KOMMANDE MÅNAD

• 10 maj: USA presenterar inflationsstatistik
• 11 maj: ECB:s ordförande Mario Draghi talar inför Euro-

paparlamentet
• 16 maj: ECB presenterar inflationsstatistik
• 29 maj: KI publicerar sin konjunkturbarometer

Den information som återges i detta månadsbrev, inkluderat an taganden, uppfattningar, värderingar, rekommendationer etc. som anges häri är framtagen av Strukturinvest och återger Strukturinvests 
bedömning vid tidpunkten för publiceringen av detta månadsbrev. Vår bedömning kan således komma att förändras och detta mycket snabbt. Informationen i detta månadsbrev riktar sig endast till 
Strukturinvests kunder. Informa tionen riktar sig inte till personer eller företag i USA eller i något annat land där offentliggörande av information av detta slag är förbjudet eller rätten därtill på annat sätt 
begränsad. Informa tionen i detta månadsbrev är baserad på källor som vi på Struk turinvest bedömer vara tillförlitliga. Strukturinvest åtar sig dock inget ansvar för att informationen är riktig eller fullständig. 
Struk turinvest, inkluderat dess styrelse, ledning och personal, från säger sig allt ansvar för all skada, inkluderat direkt eller indirekt skada, som kan följa av användandet av informationen i detta månadsbrev. 
Informationen i detta månadsbrev tar inte heller hänsyn till just dina särskilda behov, ekonomiska förhållanden, målsättningar eller dylikt. Informationen utgör inte heller en rekommendation eller ett inves-
teringsråd från Strukturinvests sida. Du rekommenderas därför att alltid ta professionell rådgivning innan du fattar några investeringsbeslut. Varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av dig och 
på ditt eget ansvar. Strukturinvest vill i detta sammanhang särskilt framhålla att alla investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller bli 
helt värdelös. Historisk avkastning är aldrig en garanti för framtida avkastning. Spridning eller mångfaldigande av detta månads brev får inte ske utan Strukturinvests medgivande. Det går naturligtvis bra att 
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Europeiska obligationer (iBoxx EUR Ezsov OA TR)

Källa: Bloomberg. Period: 7 maj 2013 – 7 maj 2018.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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Amerikanska obligationer (iBoxx USD Treas TR)
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UTVECKLING EUROPEISKA OCH AMERIKANSKA OBLIGATIONER

Råvaror (S&P GSCI Index Spot Index)

Källa: Bloomberg. Period: 7 maj 2013 – 7 maj 2018.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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UTVECKLING RÅVAROR

Amerikanska aktier

Källa: Bloomberg. Period: 7 maj 2013 – 7 maj 2018.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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UTVECKLING EUROPEISKA OCH AMERIKANSKA AKTIER

VIX Index

Källa: Bloomberg. Period: 7 maj 2013 – 7 maj 2018.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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UTVECKLING VOLATILITET

UTVECKLING EUROPEISK OCH AMERIKANSK KREDITRISK

Amerikansk kreditrisk (MARKIT CDX.NA.HY.29)

Källa: Bloomberg. Period: 7 maj 2013 – 7 maj 2018.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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Europeisk kreditrisk (MARKIT ITRX EUR XOVER)

0

100

200

300

400

500

600

700

UTVECKLING OMXS 30 INDEX

OMXS 30 Index

Källa: Bloomberg. Period: 7 maj 1998 – 3 maj 2018.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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AKTUELLA VÄRDERINGAR PÅ VÄRLDENS BÖRSEN (P/E-TAL)PRISUTVECKLING FÖR OLIKA TILLGÅNGSSLAG

April 2018 2018

Aktier

Sverige (OMXS 30 Index) 4% -1%

Europa (EuroSTOXX 50 Index) 6% 1%

USA (S&P 500 Index) 2% -2%

Brasilien (MSCI Brazil Index) -2% 3%

Ryssland (RDX Index) -2% 0%

Indien (NSE Nifty 50 Index) 6% 3%

Kina (HSCEI Index) 3% 2%

Råvaror

Råvaruindex (SPGSCI Com-
modity Index)

6% 7%

Guld (S&P GSCI Gold Offical 
Close Index ER)

-1% -1%

Olja (Generic 1st Crude Oil, 
WTI)

7% 14%

30 april 2018

Sverige (OMXS 30 Index) 18,38

Europa (EuroSTOXX 50 Index) 16,19

USA (S&P 500 Index) 20,49

Brasilien (MSCI Brazil Index) 19,40

Ryssland (RDX Index) 7,08

Indien (NSE Nifty 50 Index) 22,95

Kina (HSCEI Index) 9,00

30 april 2018 28 mars 2018

3 mån -0,36 -0,37

10 år 1,25 1,22

BÖRSUTVECKLING SENASTE MÅNADEN
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30 april 2018 28 mars 2018

USDSEK 8,75 8,35

EURSEK 10,57 10,28

GBPSEK 12,04 11,76

SVENSKA RÄNTOR

VALUTAKURSER
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